ועדת המכסות

המועצה לענף החלב בישראל  -ייצור ושווק (חל"צ)
מועצת החלב

בקשת יצרן פורש לאישור עקרוני לניוד מכסת חלב עזים
לכבוד
ועדת המכסות
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הנדון :הפסקת ייצור חלב עזים
.1

הנני להודיעכם כי ברצוני לפרוש מייצור חלב עזים ע"פ מכסת החלב שנקבעה לי מכח חוק תכנון משק
החלב ,התשע"א –  , 1111ולהעביר את המכסה שהוקצתה לי ליצרן אחר בהתאם לטיוטת תקנות תכנון
משק החלב (ענף העיזים – העברת מכסות ומדיניות הפיתוח לשנת  ,)1112התשע"ד –  ,1112שפורסמה על
ידי מועצת החלב ביום  (1.2.1112להלן -טיוטת התקנות).

.1

הנני מאשר כי קראתי את טיוטת התקנות והבנתי את כל האמור בה.

.3

היקף המכסה אותו אבקש להעביר הוא _____________ ליטר בהתאם למכסה שנקבעה לי בשנת
_______ למעט תוספות מכסה שאינן ניתנות להעברה בהתאם לטיוטת התקנות.

.2

הנני מצהיר כי חלפו למעלה מחמש שנים מיום שנקבעה לי מכסת החלב לראשונה ,ובמשך תקופה זו ועד
להגשת הבקשה עסקתי בפועל בייצור חלב עזים ו/או פרשתי מייצור חלב לתקופה שלא עולה על שנה.

.5

ידוע לי כי לאחר קבלת היתר להעברת מכסת החלב ,תגרע מכסתי במלואה ואני אחדל להיות יצרן חלב,
אף אם לא הועברה מלוא מכסתי ליצרן מקבל.

.6

אני מתחייב לפעול בהתאם לאמור במכתב זה  ,בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.

שם היצרן ,______________ :מס' ת"ז ________________ :חתימה__________________ :
מען _________________ :דואר אלקטרוני _________________ :טל'/סלולרי/פקס________________ :
אישור עו"ד  /רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן ____________ ,לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת.ז .מס'
שם עו"ד/רו"ח:

; מס' רשיון:

חתימה וחותמת

.
.
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הנדון :בקשה לקבלת מנת מכסת חלב
 .1אני הח"מ ,יצרן חלב עזים ,מבקש לקבל מנת מכסת חלב בכמות של ____________ ליטר ,בהתאם לטיוטת
תקנות תכנון משק החלב (ענף העיזים – העברת מכסות ומדיניות הפיתוח לשנת  ,)1112התשע"ד – ,1112
שפורסמה על ידי מועצת החלב ביום  (1.2.1112להלן -טיוטת התקנות).
 .1הנני מאשר כי קראתי את טיוטת התקנות והבנתי את כל האמור בה.
 .3הנני מתחייב ,להעביר ליצרן הפורש את התמורה שנקבעה על ידי ועדת המכסות שהינה ______  ₪לליטר,
עבור כל ליטר חלב שיאושר להעברה ,במועד שייקבע לכך על ידי ועדת המכסות.
 .2ידוע לנו כי מנת המכסה שתתקבל על ידי ,תתווסף למכסת החלב שנקבעה לי לכל דבר ועניין.
 .5אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ועדת המכסות ובכפוף לכל דין.
שם היצרן המקבל:

__________________

מס' ת"ז:

___________________

מען:

___________________

דואר אלקטרוני:

___________________

טל'/סלולרי/פקס:

___________________

חתימה:

___________________

אישור עו"ד  /רו"ח:
הריני לאשר חתימת היצרן המקבל
שם עו"ד/רו"ח:

; מס' רשיון:

 ,לאחר שזיהיתי אותו באמצעות ת.ז .מס'
חתימה וחותמת

.
.
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